
83
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    د  وره 27، شماره  1، بهار 1401

تبیین نمادهای رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی
در  مجموعه پایدار 2018 برند اچ اندام  

مریم مونسی سرخه*1، هانیه چوپانی2
1عضو هیأت علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد رشته طراحی پارچه و لباس، گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 

)تاریخ دریافت مقاله: 1399/01/26، تاریخ پذیرش نهایی: 1400/05/11(

چکیده 

هدف مشترک رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی »محافظت از طبیعت و بازگشت به آن« است. در واقع، وجه اشتراک 

میان رمانتیک  ها و پیروان جنبش هنرها و صنایع دستی را می  توان در طبیعت گرایی، ضدخردگرایی و ضدصنعتی بودنشان یافت. 

رمانتی سیسم را می  توان واکنشی احساسی در برابر خردگرایی دانست. از طرف دیگر، جنبش هنرها و صنایع دستی در پی مخالفت 

با صنعتی  سازی و ماشینی شدن زندگی بشر به عرصه ظهور آمد. بنابراین، این پرسش در پژوهش مطرح است که این دو جنبش 

چگونه و براساس چه دیدگاه  هایی طبیعت را ارج می  نهند و مجموعه پایدار سال 2018 برند اچ  اندام به چه صورت از این دو جنبش 

در مد پایدار تأثیر پذیرفته است؟ هدف این پژوهش، مروری بر این دو جنبش طبق نظریه  های ژان ژاک  روسو و ویلیام موریس و 

نحوه پیوند آن با رویکردهای پایداری بوده و نتایج حاکی از آن است که اچ  اندام با الهام از خانه کارل و کارین الرسون،  جنبش 

رمانتی سیسم در ُمد و استفاده از مواد و رویکردهای پایدار توانسته است تأکید بیشتری بر پایداری داشته باشد. در پژوهش حاضر، 

رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی باتوجه به مجموعه پایدار 2018 اچ  اندام به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع 

کتابخانه  ای و الکترونیکی مطالعه شده است.  
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مقد  مه
رمانتی سیسم1 ادبی در انگلیس، شکلی از فردگرایی و احساس  گرایی 
بود که طبقه متوسط را قادر می  ساخت استقالل اندیشه خود از اشرافیت 
را بیان کند؛ سپس به یک اعتراض معتبر جهانی علیه مکانیزاسیون و 
فیزیکی شدن زندگی متصل با اقتصاد رهاشده به حال خود، تبدیل شد 
)Hauser,  2005,  44(. هنرها و صنایع دستی جنبش دیگری بود که در 
واکنش به صنعتی شدن، زشتی و نابرابری  های دوره ویکتوریای میانه به 
پاخاست. نوعی جست  وجو در زمان  ها و تقریباً تالشی مقدس برای بازگشت 
 Anscombe, 1991, ( به زیبایی، سادگی و درستکاری محسوب می  شد
30(. ویلیام موریس از جنبش هنرها و صنایع دستی و ژان  ژاک روسو2ی 
رمانتیک دارای اشتراکاتی هستند و نویسندگان، مبنای این پژوهش را به 
بررسی نظریات آن  ها در باب دو جنبش مذکور قرار داده  اند تا به مطالعه 
شرکت   32018 سال  پایدار  مجموعه  در  موجود  پایداری  رویکردهای 
اچ  اندام4 بر اساس رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی بپردازند. 
امروزه تولید انبوه و افزایش تقاضا منجر به تولید حجمی از پوشاک و 
اقالمی شده است که از لحاظ زیست  محیطی زیان  بار بوده و پیامدهای 

نسبتاً جبران  ناپذیری را در بردارند. تأثیرپذیری از جنبش  ها و سبک  های 
هنری در صنعت ُمد موجب تغییر گرایش از تولید انبوه به رویکردهای 
زیبا  شناسی و تأکید بر کیفیت در برابر کمیت شده است. با وجود آنکه برند 
اچ  اندام به تولید انبوه مبادرت دارد، به زیباشناسی محصوالت ُمد نیز توجه 
داشته است. به عنوان مثال نشانه  های دو سبک رمانتی سیسم و جنبش 
هنرها و صنایع دستی را در مجموعه پایدار سال 2018 این شرکت می  توان 
مشاهده کرد. شرکت اچ  اندام با ادغام آخرین نوآوری  های پایدار پارچه و با 
الهام از معماری و دکوراسیون خالقانۀ خانه دو هنرمند سوئدی، کارین 
الرسون5 و کارل الرسون6، و تأثیرپذیری از جنبه رمانتیک جنبش هنرها 
و صنایع دستی در سوئد، مجموعه پایدار سال 2018 خود را به نمایش 
گذاشت. هدف مقاله، بررسی ویژگی  های رمانتی سیسم و هنرها و صنایع 
دستی در این مجموعه بوده است. ابتدا مکتب رمانتی سیسم و جنبش 
هنرها و صنایع دستی و تأثیر آن ها بر صنعت ُمد در طول تاریخ مورد 
مطالعه قرار گرفته و در ادامه، اقالم مجموعه مذکور در برند اچ  اندام مرور 

می شود تا نحوة تأثیرپذیری این برند از این دو جنبش دریافت گردد. 

اهداف کلی 
هدف اصلی این پژوهش، بیان تأثیرات مکتب رمانتی  سیسم و جنبش 
هنرها و صنایع دستی بر ُمد و مطالعۀ نشانه  های آن  ها در رویکردهای 

پایداری مجموعه پایدار سال 2018 اچ  اندام است. 

پرسش  های پژوهش
رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی چگونه طبیعت را ارج 
می  نهند؟ مجموعه پایدار سال 2018، چگونه از مکتب رمانتی سیسم و 
جنبش هنرها و صنایع دستی در راستای هدف دستیابی به مد پایدار تأثیر 

پذیرفته است؟ 
فرضیه  های پژوهش

دستی  صنایع  و  هنرها  جنبش  و  رمانتی سیسم  مکتب  اساس 
ارزش  گذاری بر طبیعت و صنایع غیرماشینی است. در طراحی مجموعه 
پایدار سال 2018 برند اچ  اندام از مکتب رمانتی سیسم و جنبش هنرها 
و صنایع دستی الهام گرفته شده و هدف این مجموعه نیز ارج نهادن به 

طبیعت است. 
روش پژوهش

اطالعات  گردآوری  نحوة  و  تحلیلی  توصیفی  حاضر  پژوهش  روش 
استفاده از منابع کتابخانه  ای و الکترونیکی )اسنادی( است.

پیشینه  پژوهش 
مقوله رمانتی سیسم در مد توسط برخی پژوهشگران مورد مطالعه قرار 
گرفته است؛ به عنوان مثال، گارسیا در پژوهش خود مسأله مد کادیز7 در 
1812 میالدی، پیراهن زنان و مردان اوایل دورة رمانتیک در اسپانیا را 
مطالعه کرده است. هنگامی که کلمه »رمانتی سیسم« در بحثی مرتبط با 
زنان و مردان به کار می  رود، معموالً شکاف  های جنسیتی را که در دورة 
رمانتیک به شدت پدیدار شده بود آشکار می  کند. او در این پژوهش به 

اسپانیا  در  به ویژه  رمانتیک  جنبش  و  به طورکلی  رمانتی سیسم  مطالعۀ 
Garcia-( تحلیل می  کند را  کادیز در 1812  مد  لباس  های  و  پرداخته 

Falgueras, 2013, 6(. اسلون8 رمانتیک  ها را هنرمندان زیست  محیطی 
از نخستین نمونه  های هنر به عنوان  خوانده و جنبش رمانتیک را یکی 
کاتالیزور حفاظت از محیط   زیست می  داند. طبیعت موضوع اکثر اشعار 
رمانتیک و هنر وسیله  ای برای به تصویرکشیدن حقیقت شاعرانه درونی 
ابزاری  به عنوان  درعین حال  اما  است،  زیبا  به خودی خود  طبیعت  است. 
برای درک روح بشر عمل می  کند. رمانتیک  ها سعی داشتند محیط   زیست 
طبیعی را از طریق ادبیات و هنر حفظ کنند، زیرا به روح بشر شباهت دارد و 
حفاظت از آن را وظیفۀ خود می  دانستند )Slone, 2012,  9(. رمانتی سیسم 
در پژوهش دیگری براساس نظریات پاگانیسم9یا وثنیت مطالعه می  شود. 
پاگانیسم شامل بسیاری از جنبه  های ایده  آل  های رمانتیک است و قهرمان 
رمانتیک جایگاهی را در میان پاگان  های مختلف یافته است. هر دو جنبش 
از طبیعت برای بیان اظهارات سیاسی زندگی بشر بهره می  برند و از مخاطب 
می  خواهند که نقش طبیعت را در زندگی خود تصور کنند؛ به   این   ترتیب 
سیج10در این مطالعه نقاط مشترک میان این دو جنبش را یافته و اظهار 
می  کند که قهرمان رمانتیک در پاگانیسم در پی »دنیای طبیعی« است 

.)Sage,  2009, 52(
جنبش هنرها و صنایع دستی که دارای نقاط مشترکی با رمانتی سیسم 
است، در پژوهش نفوذ صنایع دستی در طراحی از جنبۀ ارزش  های انسانی 
مورد مطالعه قرار گرفته است. فو11 در این مطالعه اظهار می  کند که صنایع 
دستی و صنایع ماشینی دو روش متفاوت تولید به شمار می  روند و سطوح 
مختلف نیروهای تولید را نشان می  دهند. تفاوت  های این دو در واقع در 
توجه آن  ها به شناخت »ارزش  های انسانی« و »نیازهای انسانی« است. هر 
چند صنایع دستی کارآمدی کمتری نسبت به ماشین دارد، از ویژگی  های 
طبیعی برخوردار است و می  تواند بر طبیعت بشر و عواطف تأکید کرده 
و زیبایی هنری و منحصربه فرد تولید کند )Fu, 2015, 486(. کوک12 
کاربرد اصول اساسی زیباشناسی سبز در جنبش هنرها و صنایع دستی 
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در اواسط قرن نوزدهم را از لحاظ اکوآرت و هنر زیست  محیطی و پایدار 
مطالعه می  کند. هنرها و صنایع دستی و سایر جنبش  های سر برآورده از آن 
نظیر آرت  نوو و اکوآرت، انعطاف  پذیری قابل توجه اصول بنیانی ادغام هنری 
طراحی و صنعت از طریق صنایع دستی، پایداری در ارتباطات بشریت 
با محیط   زیست و عدالت اجتماعی را نشان می  دهند. اکوآرت معاصر در 
لفافه نقاشی زیست  محیطی، اشکال اینستالیشن و هنر مکان   ویژه برای 
جایگزین کردن هنجارهای ناپایدار و سلطه  گر هنر معاصر از سالح فرهنگی 
برخوردار است. کوک در نهایت نتیجه می  گیرد که چالش بعدی و بزرگ  تر 
ما، همان طور که ویلیام موریس دهه  ها قبل دریافته بود، جایگزین کردن 
پارادایم »کربن الک  این«13 است )Cooke, 2015, 11(. اما چیلنسکی14 
این جنبش را از جنبه تأثیرات آن بر آموزش زنان مطالعه کرده و جنبش 
هنری زنان در طی دهه 60 و70 میالدی را به جنبش هنرها و صنایع 
دستی مرتبط می  کند. هنرها و صنایع دستی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 
20 این امکان را برای زنان فراهم کرد که وارد مدارس هنر شده و تحصیل 
 Chilenski, 2010,( کنند، به عالوه به بیشتر دیده شدن آن  ها کمک کرد
11(. پژوهش حاضر با توجه به نظریات موجود در مکتب رمانتی سیسم و 
جنبش هنرها و صنایع دستی نظیر آراء ژان ژاک روسو و ویلیام موریس 
مورد مطالعه قرار گرفته و با نمونه قرار دادن مجموعه پایدار سال 2018 
شرکت اچ  اندام، رویکردهای پایدار تأثیر پذیرفته از این دو جنبش را تحلیل 
می  کند. تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش  های انجام شده، این است که 
تاکنون هیچ یک از این تحقیقات، رمانتی سیسم و هنرها و صنایع دستی را 
در صنعت مد مورد مطالعه قرار نداده اند و بیشتر آن  ها در زمینه ادبیات و 

آموزش انجام شده  اند. 

مبانی نظری پژوهش
اصول رمانتی سیسم نخستین بار در آلمان در اواخر قرن هجدهم شکل 
گرفت و فردریش فون شیلر15 و یوهان ولفگانگ فون گوته16از پیروان آن 
به شمار می  رفتند که کیش فردگرایی و طبیعت را بر پا ساختند و در 
نهایت این کیش در اواسط قرن هجدهم توسط ژان  ژاک روسو17حمایت شد 
)Rosenthal, 2008, 7(. هنرمندان و فیلسوفان رمانتیک همچنین ذات 
عقالیی علم را به چالش کشیدند و در نتیجه مکتب هنری رمانتی سیسم 
در  روسو  یافت.  انقالب صنعتی شهرت  در طی  قرن هجدهم  اواخر  در 
رساله »گفتاری در باب علوم و هنرها« اظهار می  کند: »هم  چون مادری که 
اسلحه  ای خطرناک را از دستان فرزندش می  قاپد، طبیعت آرزو داشت بشر 
را از علم حفظ کند«. او بر این باور است که سادگی ساحل دلفریبی است، 
که تنها توسط دستان طبیعت تزئین شده و همواره بشر چشمان خود را به 
آن می  دوزد و بابت دوری از آن و افزایش یافتن این فاصله افسوس می  خورد 
)Rousseau, 1750, 16-17(. آثار روسو مسیر را برای نویسندگان دوره 
رمانتیک در آینده نظیر ویلیام بلیک18، ادگار الن  پو19، جان کیتس20 و ماری 
شلی21 هموار کرد. باید توجه داشت که طبیعت برای روسو نه تنها بازتاب 
حاالت درونی او است، بلکه گاهی جایگزین آن  ها می  شود. روسو تجربه  های 
خود از زندگی در جزیره سنت  پیترز22 را این گونه توصیف می  کند که چگونه 
در برخی عصرها گوشه پنهانی را در ساحل می  یافت و دریاچه را تماشا 

.)Venkataraman, 2015, 10-11( می  کرد
او بر این باور است که احساس، دلیل اعمال آدمی است و در نتیجه 

سراسر جنبش رمانتی سیسم فقط یک جنبه از دیدگاه بازگشت به طبیعت 
روسو محسوب می  شود. به   نظر می  رسد که روسو بهترین نمونۀ فردی است 
که می  کوشد رؤیای اتکا به مبادی اولیه را به عنوان یک فلسفه و حتی یک 
کیش مطرح کند. از سوی   دیگر شیلر می  گوید: »میل وافر بشر مدرن 
 Babbitt, 2010,( »به طبیعت مانند اشتیاق یک بیمار به سالمتی است
43(. پیروان رمانتیک از جمله روسو نظام صنعتی و قوانین جدیدش را 
حرکتی خالف غریزة آدمی می  دانند )رمضانی، 1396، 175(. او ابتدا به 
تشکیالت جامعه هجوم می  برد که به واسطۀ استقرار و به رسمیت شناختن 
مالکیت، باعث عدم مساوات شده است؛ سپس به ظواهر درخشان تمدن 
یعنی علوم و هنرهای زیبا و ادبیات ایراد می  گیرد که زائیدة تجمل و آن 
هم نتیجۀ اختالف ثروت است )زیرک زاده، 1332، 9(. طبیعت  گرایی در 
رساله  ها و آثار روسو به وفور به چشم می  خورد. او طبیعت را سازگار با روح 
و ذات آدمی می  داند و به همین دلیل اصرار دارد که انسان باید به آغوش 
طبیعت بازگردد. به اعتقاد او کاری که ساده و بی  آالیش باشد، طبیعی و 
تحسین  برانگیز است )Rousseau, 2007, 150(. او در مقالۀ »گفتار در 
از فیض طبیعت را، مالکیت و  نابرابری«، دلیل محروم شدن بشر  منشأ 
حرص انسان در تصاحب آن می  داند که نابرابری میان انسان  ها یکی از 

پیامدهای آن است )استراترن، 1396، 27(.
اصالحات  از دغدغه  های  الهام  با  و صنایع دستی  اما جنبش هنرها 
اجتماعی ویلیام موریس و اندیشمندانی چون والتر کرین23 و جان راسکین24 
به عرصه ظهور آمد و اصول طراحی خوب به مفاهیم آن  ها در مورد یک 
جامعۀ خوب پیوند می  خورد؛ این تصویر جامعه  ای بود که در آن کارگر تحت 
شرایط کاری موجود در کارخانه  ها مورد بی  رحمی قرار نمی  گرفت، بلکه به 
مهارت و استادکاری خود افتخار می  کرد. اندیشه  های موریس ریشه  های 
عمیقی در دیدگاه  های رمانتیک، نوستالژیک، طبیعت و دموکراسی داشتند 
او  او به وضوح دیده می شوند. به عالوه  این ویژگی  ها در سخنرانی  های  و 
تحت تأثیر منتقد هنری مشهور زمان خود جان راسکین قرار گرفته و 
وی را بسیار تحسین می  کرد )Sushma, 2017, 8(. در انگلیس آرمانی 
موریس، پول استفاده نمی  شود، صنایع دستی رایج است، مردم کاالهای 
خود را می  سازند، مهم  تر از همه عشق آزاد است و هنر، بخشی از جامعه 
به شمار می  رود )Morris, 1908, 47(. ویلیام موریس، هنرمند، صنعتگر 
و سوسیالیستی بود که به کاپیتالیسم و فرهنگ نابرابری اعتراض داشت و 
بر این باور بود که هنر فقط متعلق به گروه خاصی از نوابغ و اشراف نیست 
و به تمام افراد جامعه تعلق دارد. جنبش بریتانیایی هنرها و صنایع دستی 
بیش از یک جنبش یا سبک هنری بود و به عنوان وسیله ای برای تغذیه روح 
تلقی می  شد که ترکیبی از فردیت، رمانتی سیسم، زیباشناسی و مسئولیت 
سیاسی، اجتماعی و اخالقی بود و از آموزه  های موریس و راسکین در ارتباط 

 .)Sushma, 2017, 10( با هنر و جامعه پیروی می  کرد
سازمان  دهی  و  هندسی  آرایش  از  اغلب  رمانتیک  به طورکلی سبک 
متقارن خودداری می  کند. در این دوره در حالی   که نقاشان رمانتیک سبکی 
هنرمندانه و بی  قاعده  تر را در پیش گرفتند، مجسمه  سازان بر سیستم  های 
تناسب کالسیک پابرجا مانده و از مرمر و برنز استفاده کردند. معماران 
رمانتیک از کالسی  سیسم ویترونی25 قدم فراتر گذشته و انواع سبک  های 
مختلف معماری را به  کار بردند. مهم  تر از همه ظهور دیدگاه  های خاص در 
 Lee Palmer,( قرن نوزدهم بود که پایه  های رمانتی سیسم را شکل داد
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خود  دوران  تأثیر  تحت  نیز  پوشاک  و  مد  دیگر  طرف  از   .)2011, 11
تغییرات قابل توجهی کرد. در طی سال  های 1825 تا 1835 در دورة 
رمانتیک، تأثیر نئوگوتیک26بر ترندهای مد به اوج رسید و روح رمانتیک 
تا اواخر دهۀ 1840 در مد آن دوران دیده می  شد. مدتی پس از پایان 
جنگ  های ناپلئون، مد فرانسه تحت سلطۀ موج جدید شیفتگی انگلیسی 
قرار گرفت. نوشته  های سر والتر اسکات27، لرد بایرون28و جین آستین29، 
انگلیس رمانتیک را بیش ازپیش به شهرت رساند. اسکات رمان  های تاریخی 
رمانتیک بسیاری را از خود بر جای گذاشت؛ از جمله آیوانهو30 که فیلم  ها و 
سریال  های تلویزیونی بسیاری با اقتباس از آن تولید شده و تاریخ انگلیس 

 .)Wagner, 2010, 104( را به تصویر می  کشد
کمر پیراهن  ها تا دهۀ 1820 مدور و گرد بودند، اما در سال 1828 
کمر سینه  بندها شکل 7 به خود گرفت. شواهد موجود در موزه  ها نشان 
می  دهد که تا دهۀ 1830 لباس زنان هنوز دارای کمرهای زیر سینه بوده 
است، هرچند در تصاویر برخی اسناد و مدارک خط کمر در حالت طبیعی 
و  می  خوردند  برش  دایره  ای  به صورت  آستین  ها  است.  گرفته  قرار  خود 
یک شکاف در مرکز آن برای عبور دادن بازو وجود داشت که به وسیلۀ 
این آستین  ابریشمی ظریف  نوار جمع می  شد. گاهی یک آستین  یک 
را می  پوشاند. آستین ژیگو یا ران گوسفندی، یقه  های قایقی، دامن  های 
پف کرده و کمرهای به طور غیرطبیعی باریک از شاخصه  های دوره رمانتیک 
به شمار می  روند (www.ncmuseumofhistory.org(. در این دوره نشان 
دادن صحت مزاج و تندرستی از جانب زنان را کاری ناشایست و دور از 
شأن می  شمردند و آنان را به داشتن چهره اندوهگین و پریده رنگ مطابق 
با عینیت اثیری مد رمانتیک تشویق می  کردند. نازک    طبعی و شکنندگی 
بیش  و غش وضعف کردن،  داده شد  ترجیح  توانمندی  و  بر سخت  دلی 
از هر حالت دیگر، همچون نمادی از طغیان احساسات برازنده می  نمود 
)مکنزی،40،1394-41(. بر اساس شواهدی که در تارنمای موزه  ها موجود 
است و با بررسی کتاب  های ادبی آن دوره می  توان نشانه  هایی از رمانتیک 
و رمانتی سیسم را در ُمد آن دوران یافت. به عنوان مثال چند سال پس از 
1836، اطراف بازو تنگ  تر و به سمت سرآستین گشادتر شده و با بندی 
در مچ جمع می  شد. کاله  های بزرگ تزئین شده با پَر، روبان و پاپیون، 
دامن  های  پلراین33،  یقه  های  آپولو32)تصویر    1(،  موی  مدل  بُنه31و  کاله 
پهن و پف دار، لباس های زیِر تنگ  تر و شانه  های پهن، پیراهن و مانتل35 
www.( پلیسه از سایر ویژگی  های شاخص این دوره محسوب می  شوند

و  احساس  میان  ابدی  جدال  در  رمانتی سیسم   .)metmuseum.org

خردگرایی، احساس را به منطق ترجیح می  دهد. در دهۀ 1970 میالدی، 
به عنوان نمونه، رمانتی سیسم نوستالژیک با الهام از صفا و سادگی روستایی 
بریتانیایی عصر ویکتوریایی و با پیراهن  های راحتی چین  دار و پیش  بندهایی 
از جنس پارچۀ نخی به همراه تصاویر چاپی ظریف متعلق به آن دوران نمود 
یافت. طراحانی که در این سبک آثار قابل توجهی از خود بر جای گذاشتند 
عبارت اند از لورا اشلی37 ریموند اسی کالرک38 )تصویر 2(، رالف الرن39، 
سلیا بیرتول40. مدل  های کالرک و طرح  های چاپی سلیا بیرتول )همسر او( 
دو ویژگی اصلی آثار این دو هنرمند به شمار می  روند. از طرف دیگر رالف 
الرن با اصولی مشابه لورا اشلی در آمریکا فعالیت داشت و مجموعه  های او 
ملهم از زیبایی  شناختی و ارزش  های سادة مهاجران اولیۀ این کشور بودند. 
ناپدید نشده، در دوره  های  تغییر یک روزه  با  به طورکلی، رمانتی سیسم 
مختلف در اشکال گوناگون جلوه  گر شد و بازتاب آن هم  اکنون نیز در آثار 
و مجموعه  های طراحان و برندهای مختلف دیده می  شود )مکنزی، 1394، 

 .)104
اما انگیزه اصلی جنبش هنرها و صنایع دستی، همان طور که از نامش 
پیداست، پیوستگی میان هنر و کار است. هنرها و صنایع دستی، ابتدا 
جنبشی انگلیسی بود که به تدریج در طول چهل سال ظهور یافت. سال 
1860 را می  توان سال تقریبی شروع آن تلقی کرد، در همان زمان ویلیام 
موریس خانه قرمز معروفش را در حومۀ لندن ساخت و طراحی و اجرای 
دکوراسیون و مبلمان خانه  اش به   نوعی نخستین آزمون و خطای او در 
هنرهای صنعتی به شمار می  رفت. با این همه نظریۀ جنبش هنرها و صنایع 
دستی پیش از1860 در نوشته  های جان راسکین، نویسنده، و موریس 
پدیدار شد )Lovell Triggs, 2012, 7(. جان راسکین دانش گستردة خود 
در مورد تاریخ هنر را در این نظریه اجتماعی اعمال و از آن حمایت کرد. 
نارضایتی فصیح او در دورة ویکتوریایی، بر پایه بشردوستی مبهم و تجلیل و 
تحسین طبیعت بوده، فردیت را در اولویت قرار داد و مورد حمایت منتقدان 
رمانتیک به خصوص توماس کارالیل41 فیلسوف اسکاتلندی قرار گرفت. 
نظریه  های موریس، اشبی و راسکین با یک جهش زیباشناسی جدید آغاز 
شد: »هنر از یک مجموعه فرضیات اجتماعی پیروی کرده و آن  ها را به   
 Allen, 1982,( »جاودانی خواهد کرد )وسیلۀ خوِد هنر )و صنایع دستی
218(. به طورکلی جهت شناخت نام بنیانگذاران و هنرمندان جنبش هنرها 
اوئن جونز42،  موریس،  ویلیام  افرادی همچون  می توان  و صنایع دستی 
ویلیام دمورگن43، کریستوفر درسر44، آرتور اشبی45، لیبرتی46، آگوستوس 
پوگین47معمار را بیان کرد. در آن دوران، ویلیام موریس به پژوهش در مورد 

)collections.vam.ac.uk) :تصویر 2- آثار اُسی کالرک، 1969. مأخذ
تصویر 1- سمت راست: پرتره ماتیلد کالری با مدل موی آپولو،

)www.ncmuseumofhistory.org) :سمت چپ: کاله بُنه. مأخذ
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آثار هنری تزئینی ایرانی نظیر قالی، پارچه، منسوجات و ظروف سفالی روی 
آورد و شیفته شکوه عظمت و زیبایی تزئینات ایرانی به ویژه نقوش قالی  ها 
شد. موریس در13 آوریل 1877 در نامه  ای به دوستش توماس واردل48 
نوشت: »من دیروز یک قطعه فرش ایرانی قدیمی متعلق به شاه عباس را 
دیدم که من را بسیار شگفت    زده کرد. به  راستی نمی  دانم چه اعجازی در 
این فرش  ها نهفته است« )مهابادی، 1384، 8(. او همچنین در طراحی 
دکوراسیون خانه سرخ معروف خود از فرش ایرانی بهره برد. هنرمندان 
دیگری نیز در سراسر جهان از جنبش هنرها و صنایع دستی پیروی کرده 
و تحت تأثیر آن قرار گرفتند که از نقاش معروف کارل الرسون می  توان 
به عنوان نماینده این جنبش در سوئد یاد کرد. کارل و همسرش کارین 
الرسون از صمیم قلب از جنبش هنرها و صنایع دستی حمایت می  کردند 
و این حرکت آن  ها واکنشی در برابر سطح درک پایین عموم نسبت به 
هنرهای تزئینی در آن زمان و شرایط آن دوران بود. الرسون در شرایط 
نامساعدی متولد شده و خود شخصاً سیه  روزی و فقر ناشی از صنعتی  سازی 
را مشاهده کرده بود، به   همین دلیل جنبه  های اجتماعی این جنبش به 

 .)Klaus, 2018, 10( اندازة زیباشناسی از اهمیت برخوردار بود
جنبش هنرها و صنایع دستی از اصالحات اجتماعی و اقتصادی حمایت 
کرده و به صنعت، ارزش نهادن به کار خود و حذف سبک کارخانه  ای تولید 
بازگشت دارد. کارل الرسون از این دیدگاه  ها استقبال کرده و به همراه 
همسرش خانه خود را به عنوان نمادی از این جنبش طراحی کرد. به عالوه 
در نقاشی  هایش نیز نشانه  هایی از تأثیر پذیرفتن از این جنبش به چشم 
می  خورد. دکوراسیونی که کارل و کارین برای قسمت  های داخلی خانه 
)تصویر 3( خود انتخاب کردند ترکیبی مبتکرانه از طراحی محلی سوئدی، 
ژاپنی و دیدگاه  های جنبش هنرها و صنایع دستی بریتانیا بود. دکوراسیون 
این خانه عبارت است از مبلمان نقاشی شدة رنگارنگ و پارچه  های بافته 
شده. کارین الرسون شخصاً پارچه  ها را طراحی و تولید کرد و دستگاه 
بافندگی او همچنان به عنوان یکی از اموال موزه نگهداری می  شود. به   این 
  ترتیب دیدگاه  های این زوج در زمینۀ طراحی دکوراسیون داخلی از طریق 
نقاشی  های آبرنگ کارل از خانه و خانواده  اش مخاطبان بسیاری پیدا کرد 

.)www.carllarsson.se)

اعضای جنبش هنرها و صنایع دستی سبکی را برگزیدند که به طور 
وسیعی شناخته شده و مبین اصول این جنبش بود: اصالت مواد، فرم  های 
ساده، احیای سنت  های بومی و نقش و نگارهای طبیعی. تولید پوشاک زنان 
یا در خانه  ها یا در کارگاه  های تجاری کوچک و با کاربرد استادانۀ مواد ساده 
و طبیعی انجام می  گرفت. این سبک با الهام از هنر قرون وسطی و رنسانس 

جامه  هایی را عرضه می  کرد که تن  خور گشاد و فرمی چین  دار داشتند، 
سادگی روستایی را زنده می  کردند و ممکن بود به منظور ایجاد شکل و 
شمایلی باریک و آزاد الیه الیه باشند )مکنزی، 1394، 62(. پوشاک متأثر 
از این جنبش دارای طرح  هایی نظیر گل  ها و نقش های طبیعِی گلدوزی 
شده بودند. جسی نیوبری عضو پیشگام و الهام  بخش جنبش هنرها و صنایع 
دستی گالسکو بود و در آثارش از پارچه  های خام و ساده مانند فالنل 
استفاده می  کرد و معموالً طراحی  های او به شکل رداهای بلند قبامانند و 
collections.( الیه  الیه، به   طرزی ماهرانه تماماً با دست دوخته می  شدند

).)vam.ac.uk
اعمال  باور است که احساس، دلیل  این  بر  رمانتی سیسم، روسو  در 
آدمی بوده و بر نحوة زندگی او تأثیرگذار است، از طرف دیگر در جنبش 
هنرها و صنایع دستی، موریس معتقد است که در اعمال آدمی و در واقع 
دستاوردهایش، روح وی دمیده شده است؛ این مکتب و جنبش هر دو 
شامل ویژگی  های مشترکی هستند از جمله تمایل آدمی به بازگشت به 
طبیعت و زندگی طبیعی خود، مقاومت در برابر صنعتی شدن، مصرف  گرایی 
و ماده  گرایی، توجه به هنرهای بومی و صنعتگری و دوری از هر آنچه روح 
آدمی را به ابتذال می  کشاند. برخی فعاالن صنعت ُمد نیز با اتخاذ کردن 
هنرمندان  و  صنعتگران  حقوق  به  توجه  و  زیست  پایدار  رویکردهای 
توانسته  اند به نقاط مشترکی با رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع 
دستی دست  یابند. به عنوان نمونه شرکت اچ  اندام هر سال مجموعه ای را در 
چارچوب ُمد پایدار تولید می  کند، منبع این مجموعه در سال 2018 به  طور 
هوشمندانه  ای به رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی پیوند 
خورد؛ در این مجموعه عالوه بر اینکه نشانه  های مد رمانتیک مشهود است، 
مخاطبان را با دو هنرمند سوئدی پیرو جنبش هنرها و صنایع دستی آشنا 
می کند. پس از بررسی رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی و 
آشنایی با کارل و کارین الرسون، در ادامه ارتباط این دو سبک و فعالیت  های 
کارل و کارین الرسون با توجه به مجموعه پایدار2018 اچ  اندام مورد مطالعه 
قرار می گیرد. در بخش بعدی، مشاهده می شود که رمانتی سیسم در دورة 
معاصر نیز بر آثار هنرمندان و حتی برندهای مشهوری همچون اچ  اندام 

تأثیرگذار بوده است. 

مجموعه   پایدار   سال     2018      برند    اچ اندام    و     نمادهای  رمانتی-
 سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی 

برای مردان، زنان،  اچ  اندام، یک شرکت مد سریع49  شرکت سوئدی 
 62 در  آن  با  مرتبط  شرکت  های  و  اچ  اند  ام  است.  کودکان  و  نوجوانان 

 )H&M Company, 2018( :تصویر 3- خانه کارل و کارین الرسون، متأثر از جنبش هنرها و صنایع دستی. مأخذ
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کشور فعالیت دارند و دارای 4.500 فروشگاه هستند. این برند دومین 
فروشنده بزرگ پوشاک در سراسر جهان محسوب می  شود. گروه اچ  اندام 
از  آمیزه  ای  پایدار  مد  به  دستیابی  برای  تالش  به منظور  سال2018  در 
ویژگی  های مکتب رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی سوئدی را 
در مجموعه پایدار 2018 خود به کار برد. در طراحی و تولید این مجموعه 
از مواد پایدار و طرح  هایی با الهام از رمانتی سیسم و خانه کارل و کارین 
الرسون، نقاش سوئدی و همسرش استفاده شده است. لیال هیتناس50، 
کلبه چوبی زیبایی در حومه سوئد است که در اواخر قرن 19 و اوایل 
قرن 20، هنرمندان سوئدی، کارل و کارین الرسون، در آن زندگی و کار 
می  کردند. این منطقه با زباله  ها و آلودگی پالستیکی شناور در اقیانوس 
آرام که نمونه  ای از یک فاجعه زیست  محیطی است، بسیار متفاوت به    نظر 
می  رسد. به این   ترتیب، خانه مد اچ  اندام در مجموعه پایدار 2018 اچ اندام، 
قادر بوده به طور هوشمندانه  ای این دو را در هم بیامیزد. این مجموعه ضمن 
توجه به رویکرد توسعۀ پایدار شامل بازیابی پسماند پالستیک، استادکاری 

زیبا و خالقانۀ الرسون  ها را گرامی می  دارد. 
مجموعه پایدار 2018 گروه اچ  اندام به صورت ساالنه عرضه می  شود 
و با توسعۀ کاربرد کتان ارگانیک، پنبه ارگانیک، ابریشم ارگانیک، تنسل 
تی  ام49 و پلی  استر بازیافتی، نوآوری این برند در استفاده از منسوجات پایدار 
ارائه شد، شامل  را نشان می  دهد. مجموعه  ای که در 19 آوریل 2018 
لباس  های زنانه، لباس زیر، کفش  ها و ملحقاتی است که روح زنانگی و 
هنر رمانتی سیسم در آن  ها متجلی است؛ به عالوه این محصوالت ملهم از 
موتیف  ها، نقش  و  نگارها و پالت رنگ  های شگفت  انگیز کارل و کارین الرسون 
هستند و دو ماده پایدار نقره بازیافتی و اکونایل50 )نایلون بازیافتی از پسماند 
پالستیک  ها( را مورد استفاده قرار داده  اند. اکونایل از تورهای ماهیگیری و 
سایر پسماند نایلون ساخته شده که از اقیانوس  ها و سایت  های دفن زباله 
جمع  آوری می  شوند. این مجموعه )تصویر 4( دارای دو پیراهن اغواکننده 
آستین،  بدون  پیراهن  ها  این  از  یکی  است؛  اکونایل51  از  شده  ساخته 
سفید تمام قد و دارای رودوزی پنبه  ای ارگانیک است و پیراهن دیگر به 
و  بلند  توری  آستین  های  کوتاه،  قدی  دارای  تیره،  آبی  خاکستری  رنگ 
.)H&M Company,  2018( سرآستین های پهن و حجیم و پف  دار است

عکاسی مد مجموعه، توسط مایکل جانسون53 در لیال هیتناس، خانه 
کارل و کارین الرسون )تصویر 5( در ساندبورن54 سوئد انجام شده و تأثیر 

بصری منبع الهام مورد نظر، زیبایی آن را دوچندان کرده است. این دو 
هنرمند سوئدی خانه خود را با توجه به ویژگی  های اصلی جنبش هنرها 
و صنایع دستی دکور داده و تزئین کردند. این خانه زیبا بازتابی برجسته 
از حساسیت روح آزاد دو هنرمند و گلچینی متهورانه است که آمیزه  ای 
از نقاشی  های تزئینی پراحساس، پرتره  های خانوادگی و مبلمان دست  ساز 
تزئین شده توسط کارل و پارچه  ها، قالی  ها، رومیزی  ها و پرده  های دستبافت 
کارین را به نمایش می  گذارد. هرچند کارل هنرمند معروف  تری می  نماید؛ 
آثار کارین که شامل تاپستری  های برجسته با ترکیبات انتزاعی به رنگ  های 
زنده و رودوزی  های رنگی دارای سبکی خاص و کتان سیاه و سفید با 
موتیف  های ژاپنی است، بیش از همه توجه بیننده را به خود جلب می  کند 

.(www.carllarsson.se)
در این مجموعه گروه اچ  اندام که از مشارکت هنرمندانۀ الرسون  ها الهام 
گرفته و تمایل به احیای رمانتیک  گرایی و سلیقۀ مدرن انتزاعی در هم 
آمیخته شده است، ویژگی  های رمانتیک نظیر سرآستین  های پهن، یقه  های 
بلند و پارچه  های پوشیده از دکمه  ها با ویژگی  های رویکردهای پایداری 
در طراحی معاصر نظیر سرآستین  های جداشدنی، سرشانه  های رگالن، 
بندهای تزئینی و لبه  ها و سجاف  های نامتقارن لباس کنار هم گذاشته 
شده است. از طرف دیگر رویکرد متمایز کارین به طراحی پارچه، در این 
مجموعه )تصاویر 6 و 7( به صورت چاپ  های سراسری در لباس با روح 
زنانگی، رودوزی  های متقاطع و نخ  های فلزی به هم بافته دیده می  شود 
)David, 2018(. عالوه   بر پیراهن  های اکونایل سایر آثار مهم این مجموعه 
عبارت اند از یک پیراهن تمام قد گل دار سبزرنگ از جنس منسوج ژاکارد 
متالیک، تهیه شده از پلی  استر بازیافتی و یک پیراهن آزاد دکمه  دار تمام قد 
دارای چاپ پگاسوس55، سرشانه  های رگالن و سرآستین های بندی ساخته 
شده از تنسل تی  امH&M Company, 2018( 56(. ضمناً یک دست کت 
و شلوار ژاکارد گل دار سیاه نیز در این مجموعه دیده می  شود و پالت رنگ 
شامل سبزها، سفید و سیاه و با سایه  هایی از آبی تیره و صورتی  بنفش است. 
ملحقات این مجموعه عبارت اند از جواهرات ظریف دارای موتیف گل الله 
ساخته شده از نقره بازیافتی، ساتن زیبا و ظریف در کفش  های ساخته شده 
از پلی  استر بازیافتی، یک کیف دستی تزئین شده با مهره  ها، منجوق  های 
پالستیک بازیافتی و دو روسری چاپی براق ابریشمی روشن نیز بخشی از 
این مجموعه را تشکیل می  دهند که منبع الهام آن  ها نیز از نقش و نگارهای 
خانه الرسون  ها گرفته شده است )H&M Company, 2018(. در خانه 
الرسون  ها، فرهنگ و طبیعت در کنار هم در آرامش و صلح همزیستی 
می  کنند. این مجموعه، بازتابی از هدف اچ  اندام در راستای دستیابی به مد 

تصویر 4- سمت چپ: کریستی ترلینگتون، سمت راست: گیدره دوکاسکیت، عکاس: 
)H&M Company, 2018( :مایکل جانسون52. مأخذ

تصویر 5- گوشه ای از اتاق غذاخوری خانه الرسون، تزئینات کار دست کارین 
)www.carllarsson.se) :الرسون. مأخذ
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پایدار 2018 برند اچ اندام

پایدار، توجه به طبیعتـ  که از ویژگی  های رمانتی سیسم استـ  و هنرها و 
صنایع دستی محلی به   نظر می  رسد. در این مجموعه برای نخستین بار از 

دو ماده پایدار جدید، نقره بازیافتی و اکونایل استفاده شده است. 

تحلیل فرضیات 
با توجه به نظریات روسو و اظهاراتش در کتاب اعترافات می  توان گفت 
که اساس رمانتی سیسم بازگشت به طبیعت و نیز ذات طبیعی بشر بوده 
از مکانیزاسیون و  برای گریز  به دنبال راهی  واقع رمانتیک  ها  است، در 
مادی گرایی در زندگی و توجه به طبیعت به عنوان روح بشر بودند. طبق 
اطالعات گردآوری شده، رمانتی سیسم را می  توان واکنشی احساسی در برابر 
خردگرایی تلقی کرد. از طرف دیگر جنبش هنرها و صنایع دستی در 
پی مخالفت با صنعتی  سازی و ماشینی شدن زندگی بشر به عرصه ظهور 
آمده و با نظریات افرادی چون جان راسکین و ویلیام موریس قوت گرفت. 
اندیشه  های مشترکی که در میان رمانتیک  ها و پیروان جنبش هنرها و 
صنایع دستی وجود دارد عبارت اند از تأکید بر جنبه زیباشناسی هنر و روح 
بشر، محافظت از طبیعت، توجه به طبقه متوسط؛ مخالفت با خردگرایی، 
صنعتی  سازی، ماشینی شدن زندگی بشر و مهم  تر از همه توجه به اصل 
بازگشت به طبیعت. بر اساس مباحث نظری مذکور در این پژوهش دو 
فرضیه مطرح است: 1. اساس مکتب رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع 

دستی ارزش  گذاری بر طبیعت و صنایع غیرماشینی است؛ 2. در طراحی 
مجموعه پایدار سال 2018 برند اچ  اندام از مکتب رمانتی سیسم و جنبش 
هنرها و صنایع دستی الهام گرفته شده و هدف این مجموعه نیز ارج نهادن 
به طبیعت و محافظت از آن است. فرضیه نخست با توجه به مطالبی که در 
بخش مباحث نظری مطالعه شد اثبات شده است؛ چرا که رمانتی سیسم 
و جنبش هنرها و صنایع دستی اساساً در نتیجه عدم توجه جامعه به 
روح بشر، زیباشناسی هنر، طبیعت و صنعتی  سازی و ماشینی شدن پدیدار 
شدند و اصول فکری پیروان آن  ها بر مبنای محافظت از طبیعت و مخالفت 

با زندگی ماشینی بود. 
در فرضیه دوم ذکر می  شود که مجموعه پایدار 2018 شرکت اچ  اندام 
از مکتب رمانتی سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی الهام گرفته شده 
و هدف از این مجموعه به طورکلی محافظت از محیط   زیست، طبیعت و 
جنبه  های زیباشناسی مد بوده است. در این مجموعه از ویژگی  های مد 
رمانتیک نظیر سرآستین  های پهن، یقه  های بلند و پارچه  های تور استفاده 
شده است. به عالوه سایر ویژگی  های منبع الهام دیگر این مجموعه که 
دکوراسیون خانه کارل و کارین الرسون از پیروان جنبش هنرها و صنایع 
انتزاعی  نقش  های مدرن  زنده،  از رنگ  های  عبارت اند  است  بوده  دستی 
این  ظاهری  و  زیباشناسی  ویژگی  های  از  گذشته  روبالشی  ها.  و  قالی  ها 
مجموعه که براساس این مکتب و جنبش طراحی شده، مسأله دیگری 
که آن را به این دو مرتبط می  کند اصل مشترک حفاظت از محیط   زیست 
و بازگشت به طبیعت است. شرکت اچ  اندام از سال 2011، هر سال این 
مجموعه را با هدف دستیابی به مد پایدار عرضه می  کند و مفهوم اصلی این 
مجموعه »خوب بودن برای سیاره، مردم و کیف پول« است. بر اساس این 
مفهوم می  توان دریافت که انتخاب رمانتی سیسم و خانه دو هنرمند کارل 
و کارین الرسون از پیروان جنبش هنرها و صنایع دستی به عنوان منبع 
الهام مجموعه سال 2018 این شرکت، کاماًل هوشمندانه بوده و در راستای 
به تصویر کشیدن همین مفهوم در مجموعه بوده است؛ چرا که هدف 
اصلی رمانتیک  ها بازگشت به طبیعت و محافظت از محیط  زیست، توجه 
به روح بشر و ذات معنوی او بوده است؛ از طرف دیگر جنبش هنرها و 
صنایع دستی نیز در پی مخالفت با صنعتی  سازی، زندگی ماشینی و توجه 
به هنرهای تزئینی و دستی بشر بوده است. نقطه اشتراک این دو جنبش 
نیز همان تمدن یوتوپیایی روسو و موریس است که روح بشر، ارزش  های 

معنوی و ارج نهادن به طبیعت از مهم  ترین ویژگی  هایش به شمار می  رود. 

)H&M Company, 2018( :تصویر 7- روسری های چاپی مجموعه. مأخذ

)H&M Company, 2018( :تصویر6- امیتو لگوم. مأخذ
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با مطالعه نظریات ژان  ژاک روسو در رمانتی سیسم و ویلیام موریس 
به  »بازگشت  اصل  نظرداشتن  در  و  و صنایع دستی  هنرها  در جنبش 
طبیعت« آثار مجموعه پایدار 2018 شرکت اچ  اندام مورد بحث قرار گرفت. 
به  اهمیت دادن  بر روح بشر،  نظریات روسو و موریس در زمینۀ تمرکز 
صنایع غیرماشینی و دستی، کمک بسیاری به مطالعۀ ویژگی  های رمانتیک 
و هنرها و صنایع دستی این مجموعه آن کرده است. مشاهده شد که 
مد  ویژگی  های  کارین الرسون،  و  کارل  از خانه  الهام  با  اچ  اندام  شرکت 
رمانتیک، استفاده از مواد پایدار نظیر نقره بازیافتی، اکونایل و پنبه ارگانیک 
و ویژگی  های رویکردهای پایداری در طراحی معاصر نظیر سرآستین  های 
جداشدنی، سرشانه  های رگالن و بندهای تزئینی قادر بوده تا حدودی به 

هدف مشترک این دو جنبش یعنی »محافظت از طبیعت و بازگشت به 
آن« نایل شود. به   این   ترتیب، می  توان بیان کرد که رویکردهای پایداری 
شرکت تولید انبوه اچ  اندام ارتباط تنگاتنگی با منبع الهام این مجموعه 
داشته است. به عبارت بهتر، این شرکت با انتخاب هوشمندانۀ منبع الهام 
توانسته است از طریق جنبه  های زیباشناسی این دو جنبش بر پایداری در 
مجموعۀ خود تأکید کند. به عالوه، اهمیت نظریات رمانتیک  ها و پیروان 
جنبش هنرها و صنایع دستی در مخالفت با صنعتی  سازی جوامع بشری 
قابل تأمل است و با درنظرداشتن آن  ها می  توان به نتایج قابل توجهی در 
توسعۀ مد پایدار دست یافت که نتیجۀ مثبت آن نیز همانا محافظت از 

محیط  زیست و بازگشت روح بشر به طبیعت و ذات معنوی خود است.

پی نوشت ها
1. Romanticism.  2. Jean-Jacques Rousseau.
3. Conscious Exclusive 2018.
4. H&M  5. Karin Larsson.
6. Carl Larsson.

7. کادیز )Cádiz( شهری در جنوب غربی اسپانیا است. 
8. اسلون )Slone(، نویسنده مقاله »ماهیت الکساندر مک کوئین« است.

9. پاگانیسم )Paganism(: پاگانیسم، از قرن چهاردهم میالدی، برای توصیف 
کسانی به کار می رود که پیروِ یک دین معتبر جهانی نبودند، به ویژه کسانی که 
در برابر مسیحیت مقاومت می کردند. نئو پاگانیست ها متأثر از رومانتیسیسم قرن 

هجدهم و نوزدهم بوده و به خدایان طبیعت باور دارند. 
10. سیج )Sage(، نویسنده مقاله »طبیعت، رمانتیسیسم و پاگانیسم معاصر« 

است.
11.فو )Fu(، نویسنده مقاله »پژوهشی در باب تأثیر صنایع دستی در تاریخ 

طراحی« است.
12. کوک )Cooke(، نویسنده مقاله »انعطاف پذیری پایداری، خالقیت و عدالت 

اجتماعی از جنبش هنرها و صنایع دستی تا دوران مدرن« است.
توسط  ایجادشده  خودکامگی  نفوذ  به   Carbon Lock-in اصطالح   .13
و  عمومی  تالش  های  از  مانع  و  دارد  اشاره  فسیلی  انرژی سوخت  سیستم  های 

خصوصی جهت معرفی تکنولوژی  های انرژی جایگزین می  شود.
14. چیلنسکی )Chilenski(، نویسنده مقاله »جنبش هنرها و صنایع دستی و 

نمایش تصویری اشتباه از زنان در تاریخ« است. 
15. شیلر )Friedrich von Schiller(، شاعر و نمایشنامه نویس مشهور آلمانی 

بود.
16. گوته )Johann Wolfgang von Goethe(، شاعر، نویسنده و فیلسوف 

آلمانی بود.
17. ژان ژاک روسو )Jean Jacques Rousseau(، نویسنده و فیلسوف اهِل 

ژنو بود.
  18.بلیک )William Blake(، شاعر و نقاش بریتانیایی بود. 

19. پو )Edgar Allan Poe(، نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهل 
آمریکا بود که از او به عنوان پایه گذاران جنبش رمانتیک آمریکا یاد می شود.

مکتب  برجسته  بزرگ  و  شاعران     یکی   از   :)John Keats( کیتس   .20
رمانتی سیسم.

 مکتب رمانتیسیسم بود.
و  کوتاه  داستان های  نویسنده  رمان نویس،   :)Mary Shelley( شلی   .21

سفرنامه نویس اهل انگلستان است.

22. جزیره سنت پیترز )St. Peter’s Island(، شبه جزیره و جزیره سابق واقع 
در دریاچه بیل در کانتوِن برن، در سوئیس است.

23.والتر کرین )Walter Crane(، نقاش، از پیشرواِن جنبش هنرها و صنایع 
دستی و اهِل بریتانیا بود. 

24. John Ruskin.
25. ویترونی )Vitruvian Classicism(، نوعی سبک معماری که به مارکوس 
ویترویوس پولیو )Marcus Vitruvius Pollio(، نویسنده و معمار رومی، نسبت 

داده می شود. 
اواخر  در  که  است  معمارانه  جنبش  یک   ،)Neo-Gothic( نئوگوتیک   .26

سال های 1740 میالدی در انگستان به وجود آمد.
27. اسکات )Walter Scott(، رمان نویس، شاعر و تاریخ دان اسکاتلندی بود.

28. بایرون )Lord Byron(، شاعر و سیاستمدار انگلیسی بود.
29. استین )Jane Austen(، نویسنده قرن نوزدهم و اهل انگلیس بود.

30. آیوانهو )Ivanhoe(، آیوانهو نام داستانی است که به دست سر والتر اسکات، 
نویسنده اسکاتلندی نوشته شده  است.

31. Coal Scuttle Bonnet. 32. Apollo.
33. Pelerine.  

34. نوعی شنل یا شال.
35. لورا اشلی )Laura Ashley(، طراح ُمد اهل ولز بود.

36. ریموند اسی کالرک )Raymond Ossie Clark(، طراح ُمد انگلیسی بود.
37. رالف الرن )Ralph Lauren(، طراح ُمد آمریکایی است.

38. سلیا بیرتول )Celia Birtwell(، طراح ُمد و پارچه و اهل بریتانیا بود.
39. توماس کارالیل )Thomas Carlyle(، نویسنده و فیلسوف اهل اسکاتلند 

بود.
40.  اوئن جونز )Owen Jones(، معمار و طراح انگلیسی است.

نویسنده  و  طراح  سفالگر،   ،)William Demorgen( دمورگن  ویلیام   .41
انگلیسی بود.

42. کریستوفر درسر )Christopher Dresser(، طراح بریتانیایی و از پیشگامان 
جنبش هنرها و صنایع دستی بود.

43. آرتور اشبی )Arthur Ashby(، طراح و معمار بریتانیایی بود.
44. فروشگاه لیبرتی )Liberty(، تأسیس در سال 1875، از جنبش هنرها و 

صنایع دستی حمایت می کرد. 
45. آگوستوس پوگین )Augustus Pugin(، طراح و معمار انگلیسی بود.

46. Thomas Vardell. 47. Fast fashion.
 ،)Sundborn( )Lila Hytnas(، منطقه ای در ساندبورن  لیال هیتناس   .48
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سوئد است. 
49. Tencel TM.  51. Econyle.

52. نوعی الیاف.
 53. مایکل جانسون )Micheal Johnsson( عکاس سوئدی است.

54. Micheal Johnsson.
54. ساندبورن )Sundborn(، منطقه ای در داالرنا )Dalana(، سوئداست.

55. پگاسوس )Pegasus Print(، نوعی چاپ منتسب به شرکت پگاسوس است.
56.  نوعی الیاف.
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Mass production and demand growth have led to 
producing a huge volume of clothing and items that are 
environmentally harmful and have relatively irreparable 
consequences. The art movements' impacts on fashion 
industry have caused a shift from the massive production 
to the aesthetic approaches and emphasis on quality against 
quantity. As fashion in different ages has been influenced 
by arts, movements, social and cultural events, the main 
aim of this research is to consider the H&M's sustainable 
approaches for the realization of the 'return to nature' 
principle and the two Art movement's influence against 
rationalism and mass production. Romanticism is an 
emotional response to rationalism, and the Arts and Crafts 
movement manifested to oppose the industrialization of 
human lifestyle and was strengthened by the theories of John 
Ruskin and William Morris. The romantics were looking 
for a way to escape from mechanization and materialism 
in life, and were considering nature as the human spirit. 
The members of the Arts and Crafts movement chose a 
style that was widely known and reflected the principles of 
the movement: originality of the materials, simple forms, 
revival of native traditions and natural motifs and designs. 
Interestingly, sustainable fashion could be related to the 
values appreciated by the movements. The common feature 
of the movements is the utopian civilization of Rousseau 
and Morris, and the important attributes of this civilization 
include the human spirit, spiritual values and appreciating 
nature. In the research, we proposed how Romanticism 
and the Arts and Crafts movement appreciate nature and 
have influenced the H&M's Conscious Exclusive 2018 
Collection in achieving the sustainable fashion approaches. 
We aim to review the theories of Jean-Jacques Rousseau 
and William Morris, and the way they are being related 
to the sustainable fashion approaches and sustainability. 
Since 2011, the H&M group has offered the Conscious 
Exclusive collection annually to achieve its sustainable 
fashion goals and the main concept of the collection is 
"good for the planet, people and wallet". Considering the 

concept, it can be found that Romanticism and the house 
of Carl and Karin Larsson has been intelligently chosen as 
the source of inspiration for the 2018 collection. Although 
H&M is a mass production company, it considers aesthetic 
in fashion productions. Some features of Romanticism and 
the Arts and crafts movement can be seen in the H&M's 
CE 2018 collection. The theories of Rousseau and Morris, 
the features of Romanticism and Art and Crafts, and their 
influence in the fashion history have been studied in the 
paper. After that, the fashion items of the H&M's CE 2018 
collection have been classified in quest of the features of 
Romanticism and the Arts and Crafts movement to realize 
that how the H&M group has been inspired by the above-
mentioned movements. This article is focused on the 
common features between Romanticism and the Arts and 
Crafts movement, including the appreciation of nature, the 
human spirit and spiritual values; the nature conservancy, 
return to the natural simplicity of life, and the opposition to 
the industrialization of human lifestyle.  
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